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รุกคืบ: การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของจนีในอาเซียน
และภมูิภาคอื่น 

เอกสารหมายเลข 6 – นัยต่อภูมิภาคอาเซียน โอกาสภาคประชาสังคมที่จะมีบทบาท 

จีนได้เข้ามาเป็นผู้ เลน่ท่ีส าคญัในภาคการเงินส าหรับโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระดบัโลกหลายปีแล้ว ทัง้ธนาคาร
เฉพาะกิจ ธนาคารพาณิชย์ และกองทนุเพื่อการลงทนุทัง้หลายที่รัฐบาลให้การสนบัสนนุ ได้มีการออกไปลงทนุนอกประเทศ
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานนีม้านานกวา่ทศวรรษ สถานการณ์ลา่สดุเร่ืองการก่อตัง้สถาบนัและโครงการส าคญัๆ ที่หยิบถกู
ยกขึน้มาน าเสนอและถกเถียงในรายงาน Making Inroads ของ IDI ยิ่งฉายภาพแนวโน้มที่บทบาทด้านนีข้องจีนจะยิ่งมาก
ขึน้ในอนาคต 

ธนาคาร AIIB เป็นสถาบนัทางการเงินพหภุาคีสถาบนัแรกที่จีนเป็นผู้น าในการก่อตัง้ AIIB น าเสนอตวัเองในฐานะองค์กร 
“โมเดลใหม”่ ที่มีโครงสร้างการจดัการและธรรมาภิบาล คลอ่งตวั มีประสทิธิภาพ และเหมาะสมลงตัวตอ่ความต้องการของ
ภมูิภาคเอเชียมากกวา่ เมือ่เทียบกบัสถาบนัลกัษณะเดยีวกนัท่ีตัง้มาก่อนอยา่งธนาคารโลกและธนาคารพฒันาเอเชีย 
โครงการ One Belt One Road (OBOR) สะท้อนชดัถึงการตอกย า้ตอ่เนื่องจากประเทศจีนในการสง่เสริมการลงทนุนอก
ประเทศ โดยเฉพาะการลงทนุท่ีขยายการเช่ือมโยงในภมูิภาค 

กองทนุจ านวนมากถกูตัง้ขึน้เพื่อสนบัสนนุ OBOR เป็นการเฉพาะ บรรดาสถาบนัและบริษัทท่ีมีอยูต่อนนี ้ รวมถึงธนาคาร
เฉพาะกิจของจีนตา่งรีบออกมาแสดงการสนบัสนนุและประกาศแผนเพิ่มการลงทนุและการสนบัสนนุทางการเงินให้แก่
โครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ OBOR 

การเข้าถงึที่เพิ่มขึน้ของเงนิกู้ เพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ภมูิภาคเอเชียเผชิญภาวะการขาดแคลนเงินทนุส าหรับพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอยา่งมีนยัส าคญั รัฐบาลของประเทศ
อาเซยีนสว่นใหญ่ตา่งขวนขวายหาทางดงึดดูการลงทนุส าหรับโครงการโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะด้าน
คมนาคม พลงังาน และโครงการอื่นๆ ที่เอือ้ให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งประเทศภายในภมูิภาค AIIB และสถาบนัอื่นจะ
ตอบสนองความต้องการนี ้AIIB  

แม้จะยงัไมไ่ด้เร่ิมการปลอ่ยกู้  แตก็่มีเสยีงแสดงความกงัวลแล้ววา่ ธนาคารอาจให้การสนบัสนนุโครงการท่ีมีความเสีย่งสงูที่
สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศอืน่ๆ ปฏิเสธให้การสนบัสนนุมาก่อน อาทิโครงการโรงไฟฟ้าถา่นหินและเขื่อนขนาดใหญ่ 
อยา่งไรก็ตามต้องจบัตากนัตอ่ไปวา่ AIIB จะสนบัสนนุโครงการความเสีย่งสงูเหลา่นัน้จริง ๆ หรือไม่ AIIB ก าลงัพฒันา
นโยบายพลงังานของธนาคาร แตย่งัคงไมช่ดัเจนวา่ธนาคารจะสนบัสนนุโครงการประเภทไหนบ้าง โครงการ OBOR ได้
เช่ือมกบัโครงการขนาดใหญ่แล้วหลายโครงการ รวมถงึโครงการเขื่อนขนาดยกัษ์การ็อต (Karot) ในปากีสถาน  และ
โครงการเชือ้เพลงิฟอสซิลหลายแหง่ในพืน้ท่ีอื่นของเอเชีย   

ในขณะเดียวกนั ก็มีปรากฏการณ์ที่มีนยัส าคญั แสดงวา่ภาคการลงทนุการเงินของจีนนัน้ ถกูก ากบัให้ไปในทิศทางการ
ลงทนุสเีขียว จีนเป็นผู้ลงทนุส าคญัในอตุสาหกรรมพลงังานหมนุเวียน อาทิ พลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์ ทัง้ในจีน
และตา่งประเทศ เป้าหมายของ AIIB ที่มีการระบไุว้คือ อปุถมัภ์ “การพฒันาเศรษฐกิจทีย่ัง่ยืน” เช่นเดยีวกบั คณุคา่หลกั
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ของกองทนุเส้นทางสายไหม (SRF) และกองทนุความร่วมมือด้านการลงทนุจีน-อาเซียน (CAF) ตา่งก็ครอบคลมุพนัธ
สญัญาวา่ด้วยความยัง่ยืน หากการสนบัสนนุด้านการเงินจากสถาบนัเหลา่นี ้ พุง่ไปท่ีโครงการพฒันาที่รอบคอบครอบคลมุ
และยัง่ยืน ผลประโยชน์ที่จะเกิดก็อาจจะนา่จบัตาพิจารณา 

มาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ของสถาบนัการเงนิจนี 

มาตรฐานการคุ้มครองด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมโครงการของสถาบนัการเงินจีนโดยรวมแล้วอยูใ่นระดบัพืน้ฐาน และ
บอ่ยครัง้ไมเ่ปิดรับความเห็นและการตรวจสอบจากสาธารณะ จดุออ่นเร่ืองธรรมาภิบาลด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมนีเ้ป็น
ข้อเท็จจริง โดยเฉพาะกบัธนาคารเฉพาะกิจของจีน แนวทางที่วา่ด้วยมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมของธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศจีนนัน้สรุปยอ่มาก ๆ สว่นของธนาคารเพื่อการพฒันาแหง่จีนไมม่ีการเผยแพร่ กองทนุ
ความร่วมมือด้านการลงทนุจีน-อาเซยีนมีระบบและมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมทีก้่าวหน้ามากกวา่เนื่องจากมี
บรรษัทเงินทนุระหวา่งประเทศร่วมถือหุ้นกองทนุอยูด้่วย ด้าน AIIB มีกรอบด าเนินการเพือ่คุ้มครองด้านสิง่แวดล้อม
โครงการท่ีก้าวหน้ากวา่เมื่อเทียบกบัสถาบนัการเงินทวิภาคีอื่นๆ ของจีน อยา่งไรก็ตาม กลุม่ประชาสงัคมยงัมีความกงัวล
ตอ่ช่องวา่งส าคญัที่ปรากฎอยูใ่นกรอบด าเนินการนี ้
 
มีแนวทางด าเนินการจ านวนหนึง่ที่ออกโดยภาครัฐจีน เพื่อประยกุต์ใช้ส าหรับบรรดาบริษัทและสถาบนัการเงินของจีนเมื่อ
ด าเนินการในตา่งประเทศ รวมถงึ แนวทางสินเชื่อสีเขียวของคณะกรมการก ากบัการธนาคารแห่งชาติจีน (China Banking 
Regulatory Commission’s Green Credit Guidelines)i และ แนวนโยบายร่วมด้านการคุ้มครองสิง่แวดล้อม (Joint 
Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation) ทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงคุ้มครองสิง่แวดล้อมจีน นอกจากนีย้งัมีแนวทางเฉพาะด้านท่ีปรับใช้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเหมือง
แร่และป่าไม้ อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีมาตรฐานใดเลยทีค่รอบคลมุถึงกลไกการบงัคบัใช้ และไม่มคีวามชดัเจนวา่บริษัทจีน
จะต้องน ามาตรฐานเหลา่นีไ้ปปรับใช้ในระดบัใดii  

กลไกคุ้มครองด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมที่เข้มแข็ง เป็นสิง่ส าคญัส าหรับสถาบนัการเงินด้านการพฒันาที่ประสบ
ความส าเร็จ ความท้าทายด้านธรรมาภิบาลพบเห็นในหลายประเทศอาเซียน และจ านวนหนึง่มีประวตัด้ิานการจดัการ
ผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อมโครงการที่แย ่ ในบริบทที่ระบบยตุิธรรมและนิติธรรมออ่นแอ ประชาชนกลุม่เสีย่งและ
ระบบนิเวศทีเ่ปราะบางของประเทศเหลา่นี ้ ขึน้อยูก่บัมาตรการคุ้มครองจากนโยบายการด าเนินการท่ีเข้มแข็งของสถาบนั
การเงินท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ผลกระทบโครงการท่ีเข้าไปลงทนุ 

การตอบสนองจากประเทศและสถาบันการเงนิอื่น ๆ 

การก่อตัง้ AIIB และการพฒันาอยา่งรวดเร็วของโครงการอื่นๆ ที่น าโดยจีน ท าให้บางประเทศวิตกกงัวลตอ่บทบาทและ
อิทธิพลที่เพิ่มขึน้ของจีนในภาคการเงินของภมูิภาคและระดบัโลก สหรัฐอเมริกาเลอืกทีจ่ะไมเ่ข้าร่วม AIIB เช่นเดียวกบั
ญ่ีปุ่ น ตามด้วยการประกาศเปิดตวัโครงการของตนเองจ านวนหนึง่เพื่อสนบัสนนุเงินกู้ เพื่อโครงสร้างพืน้ฐานในภมูิภาค 
อยา่งไรก็ตาม สถาบนัการเงินเพื่อการพฒันาจ านวนมากเลอืกใช้ยทุธวิธีร่วมมอืทกุฝ่าย ด้วยการตกลงร่วมทนุกบัทัง้ 
AIIB ธนาคารโลก ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) และ ธนาคารเพื่อการบรูณะและพฒันายโุรป (EBRD)  
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ทัง้ ADB และธนาคารโลก ก าลงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพและความคลอ่งตวัของการให้กู้ยมื 
โดยการปฏิรูปของ ADB มุง่สูท่ิศท าให้ธนาคาร “แขง็แรงขึน้ ดีขึน้ และเร็วขึน้” ด้วยการท าให้กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและ
ขัน้ตอนการอนมุตัิของคณะกรรมการงา่ยขึน้ ขณะเดยีวกนัก็สร้างความคลอ่งตวัส าหรับกระบวนการกู้ เงิน การให้ความ
ช่วยเหลอืทางเทคนิค และการช าระเงินคืนiii ด้านธนาคารโลกอยูร่ะหวา่งการยกเคร่ืองนโยบายคุ้มครองสิง่แวดล้อมและ
สงัคมของตนเองiv โดยเป้าหมายส าคญัของกรอบการท างานด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมใหมค่อื เพิ่มประสทิธิภาพขัน้ตอน
การเตรียมและการประเมินผลเพื่อท าให้การอนมุตัิโครงการงา่ยขึน้  ถกูขึน้ และเร็วขึน้ แม้การปฏิรูปเหลา่นีจ้ะเร่ิมต้นก่อน
การก่อตัง้ AIIB การเปลีย่นผา่นสูโ่มเดลการให้เงินกู้ที่เร็วขึน้นี ้ สว่นหนึง่ได้รับแรงกระตุ้นจากความต้องการท่ีจะเหนือกวา่
สถาบนัทางการเงินท่ีจะเกิดขึน้ใหมท่ัง้หลายนัน่เอง สว่นหนึง่ของการปฏิรูปถกูวิพากษ์วิจารย์จากลุม่ประชาสงัคม นกั
กฎหมายด้านสทิธิมนษุยชน และนกัสงัคมวิทยา วา่เป็นอนัตรายตอ่การคุ้มครองสงัคมและสิง่แวดล้อมที่ส าคญั รวมถึงตอ่
การเข้าถงึข้อมลูขา่วสารและการให้รับฟังความเห็น โดยเฉพาะก่อนโครงการจะได้รับการอนมุตัิจากธนาคาร1 

พัฒนาการของบทบาทจีนในภมิูภาคอาเซียน 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบับางประเทศในอาเซียนนัน้ยากที่จะเข้าใจ เนื่องจากการด ารงอยูข่องข้อขดัแย้งด้านพรมแดนท่ี
ยงัไมม่ีทางออก ในขณะเดียวกนัประธานาธิบดีของจีน นายส ีจิน้ผิง ก็พยายามโปรโมทแนวคิด “พรหมลขิิตร่วม ประชาคม
อาเซยีน – จีน” ทัง้ AIIB โครงการ One Belt One Road และโครงการการเงินอื่นๆ ถกูมองในฐานะเคร่ืองมือพฒันา
เศรษฐกิจและความมือมือทางการฑตูกบัประชาคมอาเซียน ภาคีสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศล้วนเป็นสมาชิก AIIB และ 
เส้นทางของ One Belt One Road ก็ตดัผา่นโดยตรงทัว่ทัง้ภมูิภาค 

ผู้น าและเจ้าหน้าที่ระดบัสงูอาเซยีนมากมากออกมากลา่วช่ืนชมกบัสาธารณะถึง่ผลประโยชน์ที่จะเกิดจาก AIIB และ
โครงการ One Belt One Road การบรูณาการระดบัภมูิภาคถกูให้ล าดบัความส าคญัหลกั และดเูหมือนจะพุง่เป้าไปท่ีการ
สนบัสนนุด้านการเงินโครงการโครงสร้างพืน้ฐานในไมก่ี่ปีข้างหน้า ภายใต้กรอบความร่วมมืออนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง 
สถาบนัมากมายแสวงหาการสนบัสนนุการด าเนินการโครงการในพืน้ท่ี ซึง่รวมถึงโครงการด้านการคมนาคม พลงังาน 
โทรคมนาคม เกษตร การค้าและการลงทนุของภาคเอกชนv โครงการตา่งๆ ที่ถกูบรรจไุว้ในบญัชีรายช่ีอ ถกูพฒันาขึน้โดย
ประเทศนัน้ ๆ และให้การสนบัสนนุด้านการเงินจากหลากลายสถาบนั ทัง้ธนาคารโลก และ ADB รวมถงึธนาคารเฉพาะกิจ
และนกัลงทนุอื่น ๆ ของจีน ธนาคารพหภุาคีอยา่ง AIIB ธนาคารเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ของจีน และกองทนุเพื่อการ
ลงทนุทัง้หมด ล้วนมีแนวโน้มที่จะสนบัสนนุโครงการท่ีสนบัสนนุการบรูณาการในภมูิภาคในอกีไมก่ี่ปีข้างหน้านี ้

โอกาสส าหรับภาคประชาสังคมที่จะตอบสนอง 

ธรรมชาติของสถาบนัการเงินและโครงการหลกั ๆ ของจีนมีความแตกตา่งกนัอยา่งส าคญั ตวัอยา่งเช่น แม้จะน าโดยจีน แต ่
AIIB ก็เป็นสถาบนัพหภุาคีที่มสีมาชิกกว้างขวางทัง้ในเอเชียและภมูิภาคอื่น การรับฟังความเห็นภาคประชาสงัคมของ
ธนาคารยงัเป็นสิง่ที่ขาดหาย ธรรมชาติของการเป็นพหภุาคีของ AIIB ก็ยงัแสดงศกัยภาพของโอกาสที่ภาคประชาสงัคมจะ
เข้าไปมีสว่นร่วมและผลกัดนัการด าเนินการของธนาคารได้ ในทางกลบักนั One Belt One Road ไมใ่ช่สถาบนัหากแตเ่ป็น

                                                
1 For further discussion of World Bank safeguard reforms see: http://www.inclusivedevโดยเปรียบเทียบlopment.net/world-bank-safeguards-

campaign/.  

http://www.inclusivedevโดยเปรียบเทียบlopment.net/world-bank-safeguards-campaign/
http://www.inclusivedevโดยเปรียบเทียบlopment.net/world-bank-safeguards-campaign/
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เพียงโครงการท่ีไมม่ีสว่นประสานงานกลางส าหรับการด าเนินการในพืน้ท่ี นัน่ท าให้การจะเข้าไปมีสว่นร่วมและผลกัดนั 
ยากกวา่โดยเปรียบเทียบ 

กองทนุเพื่อการลงทนุท่ีกลา่วถงึทัง้หมดนีด้ าเนินการโดยจีน แม้โดยปกตจิะไมเ่ห็นการท างานของมนัในพืน้ท่ี แตข้่อมลู
พืน้ฐานนัน้มีอยูบ่นเว็บไซด์ทีเ่ก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทนุ ท้ายที่สดุ ธนาคารเฉพาะกิจ ธนาคารเพื่อการพฒันาจีน 
และธนาคารน าเข้า-สง่ออกของจีนได้มีบทบาทนอกประเทศมานานกวา่ทศวรรษ แตโ่ดยทัว่ไปแล้วยากทีจ่ะเข้าถงึและมี
แนวโน้มที่จะไมต่อบสนองตอ่การมีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคม อยา่งไรก็ตาม สิง่เหลา่นีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตาม
กาลเวลา ด้วยธนาคารเหลา่นีจ้ะยงัคงจะเป็นผู้ เลน่ท่ีส าคญัในการลงทนุนอกประเทศของจีนตอ่ไป จึงส าคญัอยา่งยิง่ที่กลุม่
ประชาสงัคมต้องพฒันาความเข้าใจในตวัละครและยทุธศาสตร์เหลา่นีเ้พื่อเข้าไปมีอิทธิพลตอ่การด าเนินการขององค์กร
เหลา่นี ้

เหลา่นีค้ือโอกาสทีก่ลุม่ประชาสงัคมจะสามารถเข้าไปมีสว่น หรือผลกัดนัให้เกิดความรับผิดชอบตอ่การลงทนุด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมากขึน้จากจีน นี่ไมใ่ช่ภารกิจที่งา่ย แตกิ่จกรรมดงัตอ่ไปนีอ้าจเป็นประโยชน์ตอ่กลุม่ประชาสงัคมใน
เอเชียและภมูิภาคอื่นท่ีมีก าลงัเผชิญกบักระแสการลงทนุอยา่งหนกัจากจีน 

 พัฒนาความเข้าใจให้มากขึน้ ต่อสถาบันและวธีิการท างานของสถาบันการเงนิของจีน: ด้วยสถาบนั
เหลา่นีม้ีพฒันาการทัง้เชิงสถาบนัและวิธีด าเนินการ จึงเป็นสิง่ส าคญั ที่กลุม่ประชาสงัคมจะขยายความรู้และ
ความเข้าใจตอ่โครงสร้างธรรมาภิบาล ยทุธศาสตร์ และการด าเนินงานของสถาบนัเหลา่นี ้ 
 

 พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ในระดับประเทศและภมิูภาค: การสนบัสนนุ
ทางการเงินของจีนตอ่โครงการโครงสร้างพืน้ฐานบอ่ยครัง้เป็นการตอบสนองข้อเรียกร้องของรัฐบาลประเทศ
เจ้าของโครงการ ประเทศตา่งๆ มกัมีรายการโครงการทีต้่องการได้รับการสนบัสนนุทางการเงินอยูแ่ล้ว  เพียง
รวบรวมข้อมลูของโครงการตามรายการ ก็อาจสามารถท านายได้วา่โครงการใหนก าลงัจะเกิดขึน้ 
 

 ติดตามตรวจสอบ พัฒนาการเชิงสถาบนัและกิจกรรมในอนาคตของ AIIB: แม้ AIIB จะเปิดด าเนินการ
แล้วแตย่งัคงอยูใ่นระยะเร่ิมต้น จึงมีความส าคญัทีจ่ะเผ้าติดตามพฒันาการและปฏิบตักิารของนโยบาย
ด าเนินงานใหมแ่ละที่ก าลงัจะเกิด  การจดัการการเปิดเผยข้อมลูและการก่อตัง้กลไกเพื่อรับข้อร้องเรียน 
เช่นเดียวกนั กระบวนการอนมุตัิโครงการก็ควรถกูจบัตาด้วย เพื่อจะได้เห็นโอกาสที่จะเข้าไปมีอิทธิพลตอ่
กระบวนการตดัสนิใจได้ การที่มีสมาชิกแบบพหภุาคีและร่วมทนุโครงการโดยธนาคารโลกและธนาคารพฒันา
เอเชียในบางโครงการ ก่อให้เกิดโอกาสส าคญัของการเข้าไปมีสว่นร่วมและผลกัดนั 
 

 ติดตามตรวจสอบ กิจกรรมกองทุนเพื่อการลงทุน: กองทนุเส้นทางสายไหมและกองทนุความร่วมมือด้าน
การลงทนุจีน-อาเซียน  (CAF) ได้เข้ามามีบทบาทในภมูิภาคอาเซยีนแล้ว เป็นเร่ืองส าคญัทีต้่องตดิตามการ
ด าเนินงานของทัง้สององค์กรเพราะตา่งก าลงัขยายตวั ทัง้สองกองทนุมีเวบไซต์ทีใ่ห้ข้อมลูพืน้ฐาน ดงันัน้จึงมี
ความส าคญัทีจ่ะต้องติดตามการรายงานขา่วของสือ่มวลชนและแหลง่ข้อมลูอื่นเก่ียวกบัโครงการท่ีมีการขอรับ
การสนบัสนนุด้านการเงิน การร่วมถือหุ้นอยา่งมีนยัส าคญัของบรรษัทเงินทนุระหวา่งประเทศในกองทนุความ
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ร่วมมือด้านการลงทนุจีน-อาเซียน ท าให้กองทนุนีต้้องรับเอามาตรฐานการปฏิบตัิงานของบรรษัทเงินทนุระหวา่ง
ประเทศมาใช้ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้มีสว่นร่วมในกองทนุ รวมถึงการท่ีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้
กลไกความรับผิดชอบของบรรษัทเงินทนุระหวา่งประเทศ คือคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของ
เจ้าหน้าที่ทัว่ไปของรัฐ (Compliance Advisor Ombudsman) 
 

 สร้างความตื่นตัว แก่ชุมชน: หากคณุรู้จกัหรือท างานกบัชมุชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมที่ได้รับการ
สนบัสนนุเงินทนุจากสถาบนัเหลา่นี ้ เป็นสิง่ส าคญัจะสร้างความตื่นตวัและความเข้าใจในตวัละครเหลา่นีใ้ห้
เกิดขึน้ในชมุชน รวมถึงทางเลอืกที่ชมุชนอาจเข้าไปมีอิทธิพลตอ่โครงการและแสวงหาความรับผิดชอบ รวมถงึ
เรียกร้องความช่วยเหลอืหากพวกเขาได้รับผลกระทบ 
 

 เข้าหา สถาบนัการเงนิของจนี: สถาบนัการเงินที่ปรากฏในเอกสารนี ้อ้างวา่ยดึมัน่ในหลกัการการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยืน ซึง่มีองค์ประกอบส าคญัคอืการหารือสาธารณะ กลุม่ประชาสงัคมสามารถเข้าไปมีสว่นร่วมด้วยการร้องขอ
ข้อมลูและแสดงความเห็นตอ่การพฒันาสถาบนัและนโยบาย เช่นเดียวกบัการเข้าไปมีอิทธิพลในแตล่ะโครงการ 
 

 ผลักดนั การปรับปรุงมาตรฐานและการด าเนินการ: กรอบการท างานด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมของ AIIB มี
อยูแ่ล้วแตย่งัไมเ่คยถกูน ามาใช้งาน ธนาคารและกองทนุตา่งๆ ของจีนท่ีเอย่ถึงในเอกสารนีต้า่งมีแนวทางด้าน
สงัคมและสิง่แวดล้อมในคณุภาพท่ีแตกตา่งกนั แต่ยงัไมม่ีความชดัเจนในการน าไปปฏิบตัิจริง กลุม่ประชาสงัคม
สามารถรณรงค์เพื่อให้มกีารเพิ่มเติม ปรับปรุง เผยแพร่ และน าแนวทางเหลา่นีไ้ปปฏิบตัิ   
 

 ผลักดนั ให้มคีวามโปร่งใสมากขึน้: นอกจาก AIIB แล้ว ไมม่สีถาบนัการเงินใดที่กลา่วถงึในเอกสารนีเ้ผยแพร่
ข้อมลูโครงการในรายละเอียดทางช่องทางออนไลน์ กลุม่ประชาสงัคมสามารถล๊อบบีส้ถาบนัตา่งๆ ให้ปรับปรุง
เร่ืองการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร  
 

 สนับสนุน ให้สถาบันการเงนิระหว่างประเทศร่วมมือกับ AIIB: AIIB ได้เร่ิมสนบัสนนุทางการเงินร่วมกบั
สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศอืน่ๆ รวมถึงธนาคารพฒันาเอเชีย ธนาคารเพื่อการบรูณะและพฒันายโุรป และ
ธนาคารโลก การร่วมลงทนุนีเ้ป็นประตสู าคญัของการเข้าไปมีอทิธิพลตอ่การด าเนินงานและการปฏิบตัิการของ 
AIIB ด้วยการใช้ช่องทางการมีสว่นร่วมและกลไกแสดงความรับผิดชอบของสถาบนัผู้ ร่วมลงทนุ  
 

 พัฒนา เครือข่ายการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร: สถาบนัทัง้หลายที่รายงานฉบบันีท้ าการศกึษาล้วนซบัซ้อนและ
ด าเนินงานในหลายสบิประเทศในเอเชียและทัว่โลก จึงเป็นสิง่ส าคญัที่กลุม่ประชาสงัคมจะแลกเปลีย่นข้อมลู
ขา่วสารและประสบการณ์ระหวา่งกลุม่คนท างานลกัษณะเดยีวกนั ทัง้ในระดบัชาติ ภมูิภาคและระดบัโลก 
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(เข้าถึงเดือนพฤษภาคม 2559).). 

iv World Bank (2014, 2 กนัยายน), Review and Update of the World Bank’s Safeguard Policies, Proposed Environmental and Social 
Framework, Background Paper, paragraph 20. 
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